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Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności 
Energetycznej POBE, będące koalicją 12 organi-
zacji branżowych skupionych wokół efektywności 
energetycznej budynków, kontynuuje w IV kwartale 
2022 r. publikację przedstawiającą aktualne koszty 
ogrzewania budynków mieszkalnych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem kosztów ogrzewania róż-
nych budynków jednorodzinnych wraz z typowymi 
kosztami przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
poBe planuje w połowie grudnia 2022 publi-
kację prognozy kosztów ogrzewania budyn-
ków w 2023 r.
Na stronie www.pobe.pl jest ogólnie dostępny kal-
kulator kosztów ogrzewania budynków (jako otwar-
ty arkusz kalkulacyjny z możliwością wprowadzania 
swoich danych dot. budynków i ich wyposażenia).
W ciągu 2022 roku drożały wszystkie nośniki 
energii wykorzystywane do ogrzewania budyn-
ków mieszkalnych i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. W trakcie ostatniego kwartału skala 
wzrostów cen paliw była różna, jednak szcze-
gólnie duża w przypadku drewna opałowego. 
Jak wskazują polski Alarm smogowy w rapor-
cie z listopada 2022 przygotowanym przez in-
stytut Badań rynku i opinii publicznej ceM od 
sierpnia 2022 r. średnia cena węgla opałowego 
wzrosła o 1%, peletu o 14%, a drewna aż o 83%. 
w obliczeniach kosztów ogrzewania tzw. eko-
groszkiem założono cenę 1 tony ekogroszku 
jako średnią arytmetyczną z cen pozyskanych  
w badaniu Polskiego Alarmu Smogowego na pry-
watnych składach węgla i cen węgla na składach 

samorządowych składach węgla (2000 zł/ tonę)
w tej informacji przedstawione zostały aktual-
ne kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody w czterech typowych budynkach jednoro-
dzinnych w III kwartale 2022 r.:
•	nowego	budynku	jednorodzinnego	o	powierzch-
ni 150 m2, który spełnia standardy wdrożonego 
programu Moje Ciepło, tj. EU ok. 40 kwh/(m2∙rok), 
czyli o wyższych wymogach izolacyjnych niż obo-
wiązujące w warunkach technicznych, którym 
podlegają budynki od stycznia 2021 r. w obli-
czeniach uwzględniono typowe zużycie ciepłej 
wody dla 4-osobowej rodziny;
•	nowego	budynku	jednorodzinnego	o	powierzch-
ni 150 m2, który spełnia standardy aktualnych wa-
runków technicznych wT 2021 tj. EU ok. 55 kwh/
(m2∙rok), czyli aktualnych wymogów, którym pod-
legają budynki od stycznia 2021 r. w obliczeniach 
uwzględniono typowe zużycie ciepłej wody dla 
4-osobowej rodziny;
•	istniejącego	budynku	jednorodzinnego	o	pow.	
150 m2 poddanego termomodernizacji do pozio-
mu zużycia energii użytkowej (EU) ok. 80 kwh/
(m2∙rok)(standard wT 2017), z typowym zużyciem 
ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny.
•	budynku	jednorodzinnego	o	pow.	150	m2 niepod-
danego termomodernizacji do poziomu zużycia 
energii użytkowej (EU) ok. 170 kwh/(m2∙rok), z typo-
wym zużyciem ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny.
Źródło: Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efek-
tywności Energetycznej
więcej informacji o POBE: http://pobe.pl/

KalKulator Kosztów ogrzewania budynKów Pobe  
– IV kwartał 2022 roku

1  Przykładowy roczny koszt ogrzewania nowego budynku o pow. ogrzewanej 150 m2  
w standardzie programu Moje Ciepło wraz z kosztem przygotowania ciepłej wody użytkowej 
4-osobowej rodziny. Dane uwzględniają koszty energii w IV kw. 2022 r.

2  Przykładowy roczny koszt ogrzewania nowego budynku wykonanego w standardzie wT 2021  
– EU 55 kwh/(m2∙rok) o powierzchni ogrzewanej 150 m2, wraz z kosztem przygotowania ciepłej 
wody użytkowej rodziny 4-osobowej. Dane uwzględniają koszty energii w IV kw. 2022 r.

http://www.instalreporter.pl


3  Przykładowy roczny koszt ogrzewania budynku poddanego termomodernizacji do standardu 
wT 2017 – EU 80 kwh/(m2∙rok) o powierzchni ogrzewanej 150 m2, wraz z kosztem przygotowania 
ciepłej wody użytkowej rodziny 4-osobowej. Dane uwzględniają koszty energii w IV kw. 2022 r

4  Przykładowy roczny koszt ogrzewania budynku z brakiem lub niewielką izolacją termiczną  
– EU 170 kwh/(m2∙rok) o powierzchni ogrzewanej 150 m2, wraz z kosztem przygotowania ciepłej 
wody użytkowej rodziny 4-osobowej. Dane uwzględniają koszty energii w IV kw. 2022 r.

Przejdź  Arkusz kalkulacyjny w wersji open source 
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Gazowe kotły kondensacyjne Vitodens 
– zaprojektowane z myślą o przyszłych 
pokoleniach.

Nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne Vitodens to m.in. 
wyższa efektywność, niższe emisje i prosta obsługa.

   Moduł WiFi umożliwia zdalną obsługę przez aplikację ViCare 

   Nowy, wysokiej jakości gazowy palnik MatriX Plus z systemem 
kontroli spalania Lambda Pro Control Plus

   10 lat gwarancji na wymiennik ciepła Inox-Radial

   Przystosowane do spalania gazu z udziałem do 20% wodoru

na wszystkie kotły
Vitodens serii 200

5lat
gwarancji
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